
Gaukelei - Labanschule Hertha Feist (ca 1930) 

te komen nu des te antieker over. Definieert 

hij immers niet de ruimte rondom (het cen-

trum van) de danser zoals ooit de zon en an-

dere planeten geacht werden om de aarde, 

centrum van het universum, te draaien? Het 

ruimtebegrip van Cunningham en andere 

postmodernen gelijkt meer op ons huidige 

beeld van de kosmos: in principe kan ieder 

punt ruimtelijk centrum'zijn. De door Laban 

beoogde eenheid is bovendien door dadaïsten 

en postmodernisten bruusk verstoord door 

schijnbaar willekeurige rangschikkingen te 

maken, en daarin expliciet het toeval als (me-

de) vormgevende factor binnen te halen: spon-

tane, willekeurige verandering. 

Labans streven naar harmonie vloeide 

voort uit een wereldopvatting die equilibrium 

als ultiem doel stelt. Instabiele bewegingen 

moeten Laban ondenkbaar zijn voorgekomen 

(i): 'De architectuur van de droom kan de 

wetten van het evenwicht negeren, net zoals 

droombewegingen dat kunnen. En toch: al-

tijd zal een fundamenteel evenwichtsgevoel 

ons eigen blijven, zelfs in de meest fantasti-

sche afwijkingen van de werkelijkheid.' (Cho-

reutiks, p.5) 

Een goede dertig jaar later laat Forsythe 

zijn dansers met passie de instabiliteiten in 

een beweging opzoeken, die punten waar al-

ternatieven zich (wel moeten) aandienen. Hij 

benadert in principe ieder punt in het li-

chaam als ruimtelijk oriëntatiepunt van een 

beweging, verschuift oriëntatievlakken zodat 

de ruimte, zowel voor de danser als voor de 

sensitieve toeschouwer, voortdurend trans-

formeert. 

Space: The Final Frontier 
Niet alleen Labans ruimtemetafoor en har-

moniedenken hebben plaats moeten ruimen 

voor andere opvattingen, ook de notie van 

collectiviteit is vandaag niet meer op eenzelfde 

manier te begrijpen. Meer nog, nadat het af-

gelopen decennium de idealistische collectie-

ve bouwwerken van de jaren zestig en zeventig 

heeft afgebroken, lijkt een tijdperk van hyper-

individualisme aangebroken. Een voortschrij-

dende versplintering die nu ook de premissen 

van onze identiteit lijkt te willen raken. 

Nu technologische ontwikkelingen medi-

sche transplantaties en grafische manipulaties 

mogelijk hebben gemaakt, klinkt scherper 

dan ooit de vraag hoe we dan nog onze iden-

titeit kunnen ontlenen aan ons lichaam, het 

zachte vlees, de botten en organen? Hierdoor 

gefascineerd stellen met name beeldende kun-

stenaars het (biologische) lichaam en zijn ma-

nipuleerbaarheid ter discussie. Iemand als For-

sythe verplaatst zijn interesse steeds radicaler 

naar de dansers zelf. Samen met een groeiend 

aantal choreografen bestudeert hij met belang-

stelling de anatomie, fysiologie en de zintuig-

lijkheid van dansers (2). Het vormonderzoek 

van de highbrow abstracte dans lijkt daarmee 

een verloving aangegaan met de 'movement re-

search' die vooralsnog vooral in de onderstroom 

opereerde (3). Het resulteert in voorstellingen 

die een immens genot zijn. Even deelgenoot 

te kunnen zijn van ragfijn precieze bewegers! 

Hoe delicaat de composities op de vierkante 

millimeter. Hoe rijk aan contrasten. 

Mijn tijdgenoten zullen dit rijkgescha-

keerd bewegen hopelijk niet interpreteren als 

de unieke drager van één universele emotie. 

Immers: zelf fervent liefhebber van de ab-

stracte dans, roep ik luid: lang leve de steelse 

humor, lang leve de meerduidigheid van het 

bewegen, de afstandelijk-ironiserende com-

mentaren, de ambivalentie van gevoelens. Lang 

leve het understatement. 

En toch, en toch. Labans geloof in de 

waarachtigheid en collectiviteit van emoties 

mag dan door de tijd achterhaald zijn, is ieder 

onbevangen exposeren en delen van gevoe-

lens daarmee ook bij voorbaat verdacht? Het 

zou dwaas zijn te veronderstellen dat het ge-

voelsleven (voorgoed) op het plan van het in-

dividuele geplaatst zou zijn: de hele notie van 

'cultuur' draait toch immers om uitvinden, 

herontdekken, vormgeven, uitwisselen en 

verrassen? Gangs en subculturen drijven op 

codes; het Internet vormt nu juist een me-

dium waarmee personen ver van elkaar hun 

fascinaties en intimiteiten kunnen delen. Voor 

oningewijden in abracadabra: lang leve het 

netwerk van globaal individualisme! 

We kunnen denkbeeldig kilometer na ki-

lometer afleggen. Gehuld in mijn kunststof 

oranje Yamaha-jack (als ik meer gefortuneerd 

was: een WLT-setje natuurlijk) nestel ik me 

voor de beeldbuis, gereed voor een interstel-

lactische ruimtereis met Buck Rogers of een 

pre-galactisch Kraftwerk-retrospectief. Digi-

tale animatietechnieken stellen ons in staat 

dansen te verzinnen voorbij de grenzen van 

het menselijk mogelijke - zou ex-Forsythe 

danseres en choreografe Amanda Miller (nog 

op het voorbije Klapstuk 95 te zien) niet liever 

optreden in een zwaartekrachtsimulator, zo-
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